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I. ANALYTICKÁ ČÁST 

1.1 Metodika zpracování 

Analytická část Strategického rozvojového dokumentu obce Lipová (dál jen SRD) byla vytvořena 

s platností údajů k 31. březnu 2014.  

Informace byly převzaty z následujících zdrojů:  

 Webové stránky obce Lipová 

 Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) 

 Registr ekonomických subjektů (dále jen RES) 

 Územně identifikační registr ČR (dále jen UIR) 

1.2 Základní charakteristika obce 

Obec Lipová se nachází na nejsevernějším okraji okresu Děčín. Obec se rozkládá mezi vrchy 

v nadmořské výšce 361 m n. m. a protéká jí Liščí potok. 

Území obce Lipová je pravděpodobně obýváno od roku 1000. Od 14. století se kroniky zmiňují o Lipové 

jako o lénu pánů z Tolštejna, o sto let později zde vzniklo samostatné panství.  Dominantami obce jsou 

kostel sv. Šimona a Judy, budova obecního úřadu a budova základní školy. Historii obce připomíná 

zbořeniště pivovaru (původní starý zámek), zchátralý nový zámek, budova bývalého okresního soudu i 

nově zrekonstruovaný tradiční podstávkový dům v centru obce. Nejvýznamnějším krajinným prvkem 

je s rozlohou cca 10 ha zámecký rybník, dále pak Solanský rybník na Hraniční cestě vedoucí z obce. 

V minulosti byla Lipová sídlem okresního soudu. 

Obec je tvořena dvěma částmi, Lipovou a Liščí. 

Základní údaje: 

Oficiální název Obec Lipová 

ORP Rumburk 

Okres (NUTS 4) Děčín 

Kraj (NUTS 3) Ústecký 

Region soudržnosti (NUTS 2) Severozápad 

Plocha katastrálního území 12,82 km2 

Počet částí obce 2 

 

Kontaktní údaje: 

Adresa obecního úřadu čp. 422, 407 81 Lipová 

IČ 00261505  

Telefon +420 412 391 390 

Email info@lipova.cz 

WWW www.lipova.cz 

ID datové schránky dqabwg9 

mailto:info@lipova.cz
http://www.novavespodplesi.cz/
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Zapojení jednotlivých částí struktury při plánování rozvoje obce a realizaci projektů: 

Kulturní komise - plánování kulturních a společenských akcí, podílejí se na finančních záležitostech 

svým rozhodováním, ze zasedání se pořizují zápisy. 

Na přípravě připravovaných akcí při plánování rozvoje obce a realizací projektů se podílí svým 

rozhodováním všichni zastupitelé na zasedáních zastupitelstva. 

 

1.3 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel obce Lipová k 31. 12. 2012 je 626, což odpovídá hustotě osídlení 49 obyvatel/km2. To 

je v porovnání s hustotou osídlení v České republice (133obyvatel/km2) a Ústeckém kraji (155 

obyvatel/km2) hodnota výrazně nižší.  

Starosta obce Pavel Svoboda 

Místostarosta obce František Žák 

Zastupitelé Irena Gajdošová 
Věra Neumannová 
Pavel Šeda 
Kateřina Volfová 
Ing. Werner Hentschel 

Finanční výbor zastupitelstva – předseda Věra Neumannová 

Členové finančního výboru zastupitelstva Zdeněk Toman 
Josef Varga 

Kontrolní výbor zastupitelstva - předseda Pavel Šeda 

Členové kontrolního výboru zastupitelstva Milan Brynda 
Petra Chaloupková 

Kulturní komise – předseda Klára Žáková 

Členové kulturní komise Lenka Lukášová 
Pavel Svoboda 
Věra Neumannová 
Eva Hejtmánková 
Irena Staníková 
Martin Staník 
Jitka Bernardová 
Jan Rapin 
Tereza Pivoňková 
Zuzana Kopecká 
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1.3.1 Vývoj počtu obyvatel 

 

 

 

Počet obyvatel obce Lipová se od sčítání lidu v roce 1869 snížil do roku 2012 na méně než polovinu, od 

roku 1991 zůstává na přibližně stejné úrovni.  

1.3.2 Věková struktura obyvatel 

Věková struktura obyvatel k 31. 12. 2012 

Věk  0 - 14 15 - 64 65 a více 

Počet obyvatel 98 425 103 

 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991

Počet obyvatel 2 978 3 169 3 186 3 323 3 391 2 867 2 963 987 1 029 981 753 627

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet obyvatel 653 653 652 654 647 633 626 628 633 629 618 626

Vývoj počtu obyvatel obce Lipová
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Do budoucna se v souvislosti s obecným trendem stagnace až snižování počtu obyvatel na venkově 

neočekává opětovný nárůst počtu obyvatel obce Lipová na úroveň 19. a začátku 20. století. Podle 

dosavadního vývoje tak místní populace nejpravděpodobněji zůstane na stejné úrovni.   

V rámci ÚP dokumentace obce obec počítá s novou výstavbou rodinných domů. Každý, kdo postaví 

nový dům je podpořen zvýhodněným prodejem části parcely (400m2 = 1,-Kč). Zbylou část parcely 

odkoupí dle směrnice obce o prodeji pozemků a jejího ocenění prodeje pozemků. Doufáme, že se do 

budoucna zvýší zájem stavět v obci s výhledem na potenciál v cestovním ruchu (krajina, cyklostezky, 

Lipová alej) a s tím spojené zvýšení množství pracovních příležitostí. V dlouhodobém výhledu se počítá 

s nárůstem počtu obyvatel až o 1000. 

Zhruba 2/5 objektů jsou v současnosti využívány jako rekreační. Většina rekreantů v důchodovém věku 

zde zůstávají celoročně. 

Údaje o počtu obyvatel a jejich věkové struktuře byly převzaty z ČSÚ a archivu obce. 

 

1.4 Hospodářství obce 

Podle ČSÚ je k 31. 12. 2012 na území obce registrováno 481 aktivních ekonomických subjektů.  

Obec Lipová je zřizovatelem následujících subjektů:  

 Základní škola 

 Mateřská škola 

 Domov důchodců Lipová, p. o.  

Provoz těchto příspěvkových organizací je hrazen z rozpočtu obce. 

Přehled čerpání dotací v roce 2013: 4.534 tis. Kč 

                                                           
1 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=6&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&pro_4_46=562
661&childsel0=5&childsel0=5&cislotab=ORG9010UC&vo=null&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
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Rozpočtové příjmy 2013: 13.869.579,- Kč 

Kromě daňových příjmů se na rozpočtových příjmech podílí i vybrané poplatky za komunální odpad, 

poplatek ze psů a správní poplatky. Významně se na rozpočtu podílí příjmy z provozování kanalizace, 

nakládání s odpady, příjmy z nájmu bytových i nebytových prostor a příjmy z lesního hospodářství obce. 

 

Rozpočtové výdaje 2013: 13.544.365,- Kč 

Největší výdajové položky obce jsou spojené s odváděním a češtěním odpadních vod, provozováním 

MŠ a ZŠ, bytovým hospodářstvím, provozem obce včetně nákladů na zaměstnance a pořádáním voleb 

v roce 2013. 

 

Rozpočtový výhled 2014 – příjmy: 8.577.900,- Kč 

 

Rozpočtový výhled 2014 – výdaje: 9.605.017,- Kč 

 

Přebytky z hospodaření minulých let:  1 027 117,- Kč 

 

Zadlužení obce: Obec nemá žádné nesplacené závazky. 

Největšími zaměstnavateli v obci jsou firma ConmetRon (20 zaměstnanců), domov důchodců (40 

zaměstnanců), dětský domov (35 zaměstnanců) a obec Lipová (20 zaměstnanců).  

V obci působí velké množství živnostníků, kteří se zabývají širokou škálou řemesel. 

Za problém je považován malý počet vysokoškolsky vzdělaných profesionálů, kteří by v obci působili. 

 

1.5 Vazby obce na okolí 

Lipová bezprostředně sousedí s obcemi Vilémov a Lobendava a městem Velký Šenov. Občanskou 

vybavenost pro tuto oblast zajišťují především města Rumburk, Velký Šenov a Šluknov.  
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Obec Lipová má nejsilnější vazby na okolní města Velký Šenov, Mikulášovice, Šluknov a Rumburk – 

dojížďka za prací, službami, zdravotnickými službami, vzděláním, kulturou, zábavou, sportem a nákupy. 

Část obyvatel jezdí za prací do sousedního Německa. 

Obec nemá v obci železnici. Vlaková zastávka Lipová na trase Dolní Poustevna - Rumburk je na 

katastrálním území Velkého Šenova a je vzdálena 2km od obce. V obci jsou dvě autobusové zastávky 

posazené ve středu obce proti sobě. Autobusovou dopravu zajišťuje odbor dopravy Ústeckého kraje 

kyvadlovou dopravou tak, aby byla zajištěná dopravní obslužnost. 

Lipová je členem DSO Sever a také SPRŠ (Sdružení pro rozvoj Šluknovska), v kterém jsou všechny obce 

Šluknovského výběžku a tvoří ho Dobrovolný svazek obcí Sever a Tolštejn. Obce společně řeší 

problematiku dopravy, zdravotnictví, vzdělávání, sociální problematiku, ale také problémy 

s kriminalitou a drogovou problematiku. V případě potřeb si na svá jednání zvou zástupce Vlády, 

poslance, senátory, krajské představitelé, policie ČR, ale i vedoucí jednotlivých odborů ORP Rumburk 

a Varnsdorf. Obce spolupracují s MAS Šluknovsko při zajišťování meziobecní spolupráce a při čerpání 

finančních prostředků pro zemědělce, podnikatele, neziskové organizace, ale i pro obce. 

 

1.6 Občanská vybavenost, kultura, sport, vzdělání 

Co se týče občanské vybavenosti, je obec Lipová do určité míry soběstačná a zajišťuje občanskou 

vybavenost i pro okolní obce. 

Občanská vybavenost:  

 Obecní úřad 
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 Pošta 

 Mateřská škola 

 Základní škola 

 Obvodní lékař 

 Kostel 

 Hřbitov 

 Sběrné místo 

 Obchod - samoobsluha a večerka 

 Restaurace U Pytláka a Pod Lípou 

 Sportovní hřiště 

 Tělocvična – v Dětském domově a na sále Restaurace u Pytláka  

 Dětský domov 

 Domov důchodců 

 Informační centrum s prostory pro volnočasovou činnost 

 Ubytování – Restaurace u Pytláka, Ivan Podlešák, Restaurace Pod Lípou v přípravě 

 Klub důchodců v podstávkovém domě 
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1.7 Technická a dopravní infrastruktura 

Obec Lipová je vybavena veškerou základní technickou a dopravní infrastrukturou. 

 Zásobování vody je zajištěno z  dvou vrtů, které čerpají vodu do vodojemu, ta následně 

samotíží teče řádem do obce. Vodovodní řád je v majetku SVS, a.s. a zajišťuje zásobování pro 

90% obyvatelstva. Vodovod není zaveden do částí obce Nová Lipová a Ludvíkovičky a také do 

Liščího. Zde mají občané svoje studny. 

  Kanalizace (v jihozápadní části obce již vybudovaná, v severovýchodní části obce se právě 

buduje) 

 Energie – elektřina, plyn – do obce není zaveden, plyn ze zásobníků využívají k topení tři 

subjekty (Obec Lipová, firma ConmetRon a jeden rodinný dům) 

 Telekomunikační sítě 

 Železnice – trasa mezi Dolní Poustevnou a Rumburkem 

 Automobilová doprava – silnice II. třídy č. 266 ve východozápadním směru 

 Obcí prochází modrá turistická značka a cyklostezka č. 3041 

Pro novou výstavbu bude zajištěno napojení staveb na sítě technické infrastruktury a vybudování 

příjezdových komunikací. 

 

1.8 Životní prostředí 

Okolí obce Lipová je velice atraktivní přírodní lokalitou. Na jih od Lipové se nachází NP Českosaské 

Švýcarsko. Samotná obec je obklopena lesy, loukami a pastvinami a v jejím katastru se nachází několik 

významných alejí, u nichž postupně dochází k obnově. Dále jsou v katastru obce dva několika hektarové 

rybníky a mnoho malých rybníků jak v majetku obce, soukromých vlastníků, ale i v majetku Lesů ČR a 

prochází tudy potok Liščí. Rozlehlou plochu veřejné zeleně tvoří zámecký park. 

Na území obce Lipová se nacházejí zdroje pitné vody HJ-1 a HJ-2 s označením 330205, v okolí těchto 

zdrojů bylo vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. 

Součástí přírodního bohatství obce Lipová jsou i prvky územního systému ekologické stability. Mezi ně 

patří: 

 nadregionální biokoridor NRBK 7 

 lokální biocentra LBC 23 až LBC 28 

 lokální biokoridory LBK 139, 147, 148, 150 – 153 

 interakční prvky IP 267 až IP 271, jeden navržený interakční prvek 

 

1.9 Památková ochrana 

Z minulosti se v obci Lipová dochovalo několik nemovitých kulturních památek registrovaných 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se o kostel sv. Šimona a Judy, sochu sv. Josefa, 

zámek včetně celého areálu zámeckého parku a venkovská usedlost s č. p. 424 (podstávkový dům).  
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1.10 Územní rozvoj 

Územní rozvoj obce je vymezen platným územním plánem obce (schválen v roce 2005). Obec má 

podepsanou smlouvu se zpracovatelem původního ÚP,  na vyhotovení nové územně plánovací 

dokumentace, kde obec zahrne všechny plánované změny a návrhy subjektů, a to v souladu s platnou 

legislativou. Rozvoj obce je plánován v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj území, zdravé životní 

prostředí, atraktivní místo pro život všech generací.  

Územní plánování probíhá v souladu se zákony České republiky a závaznými dokumenty Středočeského 

kraje i státu. 

 

1.11 Hospodářské aktivity obce 

Obec Lipová provozuje jako zřizovatel základní školu, mateřskou školu, domov důchodců a dále 

pronajímá bytové a nebytové prostory. 

Ekonomickou činnost vykonává Obec Lipová v lesním hospodářství a také jako majitel a provozovatel 

vybudovaného kanalizačního řádu.  

Výdaje a příjmy spojené s ekonomickou činností obce jsou zachyceny v rozpočtu obce. 
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II. SWOT analýza 

SWOT analýza je analýzou silných stránek (S - strengths), slabých stránek (W - weaknesses), 

příležitostí (O - opportunities) a hrozeb (T - threats), slouží k jejich utřídění a poukazuje na souvislost 

těchto charakteristik zkoumané oblasti. 

S - silné stránky W - slabé stránky 

 přírodní bohatství s velkým potenciálem pro 

turistický ruch i atraktivitou pro život 

 informační centrum, které podporuje zájem o 

oblast 

 množství historických památek - atraktivita 

oblasti 

 technická infrastruktura obce na vysoké 

úrovni 

 značná soběstačnost v oblasti občanské 

vybavenosti 

 plochy pro rozvoj obce - především pro 

novostavby 

 široká nabídka řemesel a služeb 

 zapojení široké veřejnosti do komunitního 

kulturního a společenského života obce 

 velká ochota obyvatel účastnit se 

dobrovolnických akcí 

 obec nemá problémové obyvatele 

 nedostatek ubytovacích kapacit v obci 

 obec není zásobovaná plynovodem 

 současný stav historických památek v obci 

 nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných 

profesionálů 

 nedostatek pracovních míst v obci 

 malé zapojení teenagerů do komunitního 

života obce 

 drobný vandalismus 

 nedostatek financí na všechny plánované akce 

 

 

O - příležitosti T - hrozby 

 možnost rozvoje cestovního ruchu a s ním 

související nová pracovní místa, větší 

atraktivita oblasti 

 získávání podpory na obnovu památek 

 kulturní akce, které budou propagovat region 

 kulturní akce pro obyvatele, kteří se zatím 

nezapojují do komunitního života 

 rozvoj podnikání v souvislosti s cestovním 

ruchem  

 rozvoj podnikání a občanské vybavenosti 

v souvislosti s růstem počtu obyvatel 

 lepší ochrana obce před povodněmi díky 

vytvoření suchého poldru nad částí obce Liščí 

 nedostatek ubytovacích kapacit pro turisty 

 zánik památek v případě, že nebudou zajištěny 

prostředky na rekonstrukci 

 živelné katastrofy (povodně a záplavové 

deště) 

 nedostatečná občanská vybavenost v případě 

prudkého nárůstu počtu obyvatel 

 urbanisticky nekontrolovaná nová zástavba 

 nedostatek prostředků na financování 

projektů 

 nedostatek profesionálů s vysokoškolskou 

kvalifikací může brzdit rozvoj obce 

 

 

Budoucí aktivity obce budou směřovat k tomu, aby došlo k efektivnímu využití silných stránek a 

příležitostí a zároveň aby byla provedena co nejúčinnější prevence hrozeb. Slabé stránky budou 

pokud možno minimalizovány. 
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III. STRATEGICKÁ - NÁVRHOVÁ ČÁST 

Strategický plán rozvoje obce Lipová slouží jako výchozí koncepční dokument rozvoje obce v letech 

2014 – 2020. Dokument byl vytvořen podle obecně platných požadavků na strategické plánování obcí.  

Na tvorbě strategického plánu se podílejí občané obce, obecní zastupitelstvo a představitelé 

ekonomických subjektů.  

Strategický rozvojový plán obce Lipová bude aktualizován v případě významných změn v plánování 

rozvoje obce. 

Byly stanoveny tyto hlavní oblasti rozvoje obce:  

 Občanská vybavenost, kultura, sport, vzdělání 

 Technická infrastruktura 

 Životní prostředí 

 Památková ochrana 

 Územní rozvoj 

 

Investiční akce byly podle časového horizontu rozděleny na: 

 krátkodobé plánování (časový horizont do 2 let) 

 střednědobé plánování (časový horizont 2 – 5 let) 
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2.1 Občanská vybavenost, kultura, sport, vzdělání 

V zájmu obce Lipová je udržovat a vytvářet kvalitní prostředí pro základní občanskou vybavenost 

(budovy, hřiště, klubovny, sportoviště), ale také podporovat a zajišťovat organizaci akcí, které podpoří 

společenský život obce, zájem o sport, nebo budou mít vzdělávací funkci, zvýší povědomí o regionu a 

podpoří jeho atraktivitu pro cestovní ruch. 

Při naplňování cílů rozvoje občanské vybavenosti budou přednostně využity stávající pozemky a 

budovy, které jsou v majetku obce. 

Obec Lipová velice aktivně organizuje pro své obyvatele, rekreanty i návštěvníky společenské akce 

s pestrým zaměřením. Další akce konají i jiné subjekty působící v Lipové. Nejdůležitější kulturní, 

společenské a sportovní akce plánované v obci Lipová v roce 2014: 

Duben Pořadatel 

19. 4. Koncert v kostele sv. Šimona a Judy Štěpán Rak Via Tempora Nova 

23. 4. Svět kamenů Šluknovského výběžku a Hornolužické 
pahorkatiny  Obec Lipová - kulturní komise 

28. 4. Masáže pohybového aparátu a konzultace 
Obec Lipová - kulturní komise 

30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje 
Obec Lipová - kulturní komise 

Květen   

10. 5. Férová snídaně  Obec Lipová - kulturní komise 

24. 5. Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině 
podstávkových domů a Míčové hry dětských domovů  Obec Lipová - kulturní komise 

Červen   

1. 6. Dětský den  Obec Lipová - kulturní komise 

Červenec   

6. 7. Den otevřených podstávkových domů  Společnost TUR 

19.7. Setkání rodáků  Rodáci  

Srpen   

30. 8. Lipovský dřevák  Obec Lipová - kulturní komise 

Září   

5. 9. Malování na Sohlandu  Obec Lipová - kulturní komise 

13. 9. a 14. 9. Lipovské hudební slavnosti VIA TEMPORA NOVA, obec Lipová  

Říjen   

26. 10. Lipovská drakiáda  Obec Lipová - kulturní komise 

Listopad   

28. 11. Rozsvícení vánočního stromu  Obec Lipová - kulturní komise 

Prosinec   

6. 12. Mikulášská veselice  Obec Lipová - kulturní komise 

24. 12 Štědrý večer v kostele sv. Šimona a Judy  Obec Lipová - kulturní komise 

27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise  Obec Lipová - kulturní komise 

 

Finanční nároky těchto akcí jsou odhadovány na 300 tis. Kč a byly zahrnuty do rozpočtového výhledu 

obce Lipová na rok 2014, především se jedná o položky 3319 Ostatní záležitosti kultury a 3399 Ostatní 
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záležitost kultury, církví a sděl. prostředků. Dále se na finančním zajištění těchto akcí podílejí sponzoři. 

Zhruba 80 tis. Kč se vybere na vstupném na Lipovský jarmark a Lipovský dřevák.  

Plánované investiční akce v oblasti občanské vybavenosti: 

Číslo Název projektu Popis Časový horizont 

4 
Vybudování víceúčelového 

dětského hřiště v Lipové 

Vybudování víceúčelového dětského 

hřiště v Lipové v areálu Dětského 

domova pro všechny děti v obci. Součástí 

areálu je ZŠ a MŠ Lipová. 

dokončeno 

11 
Vybavení informačního 

centra Lipová 

Vybavení IC (stojany na propagační 

materiály, Roll-upy, venkovní informační 

tabule, PC stůl, police, dekorace, 

kancelářské potřeby 

dokončeno 

12 

Lipovský jarmark a řemeslné 

trhy v krajině podstávkových 

domů 

Tato akce má přeshraniční význam, jak 

návštěvnický, tk účastníků na 

vystoupeních a předvádění egionálních 

výrobků a ekologické výchovy 

dokončeno 

13 

Geologické podobnosti 

Šluknovského výběžku a 

Hornolužické pahorkatiny 

Pro širokou veřejnost bude trvale 

prezentována geologická výstava a dvě 

putovní výstavy (po školách na české a 

německé straně) 

krátkodobý 

21 
Naučná stezka přes pět 

rozhleden 

Vybudování naučné stezky v délce 15km 

propojující naučnou stezku podél státní 

hranice Sohland přes nejsevernější část 

ČR do Česko - Saského Švýcerska u 

Sebnitz. 

střednědobý 

22 Rozhledna na Ječném vrchu 
vybudování rozhledny jako významný 

turistický cíl 
střednědobý 

24 
Naučná stezka okolo 

Zámeckého rybníka 
vybudování naučné stezky s lavičkami střednědobý 

26 Revitalizace hřbitova 

obnova cest, zavedení elektřiny na 

hřbitov, přivod vody, obnova plotů, 

revitalizace zeleně 

střednědobý 

27 
Vybudování víceúčelového 

hřiště 

vybudování víceúčelového hřiště s 

oválem a umělým povrchem 
střednědobý 

29 
Kabiny a zázemí pro 

sportovce 

výstavba kabin, soc. zařízení, technických 

místností, společenské místnosti pro 

sporovce 

střednědobý 
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30 Skatepark 

vybudování plochy pro setkávání 

mladých a možnost se realizovat a 

předvádět 

střednědobý 

31 Koupaliště 

vybudování soc. zařízení, technické 

místnosti, místmosti pro prodej suvenýrů  

a občerstvení, převlíkací kabiny, skákadlo 

a skluzavky 

střednědobý 

32 Senior park 

vybudování venkovních posilovacích 

zařízení se zaměřením na seniory, ale i 

na tělesně postižené, sportoviště můžou 

využívat všechny věkové skupiny 

obyvatelstva 

střednědobý 

33 Hřiště na paintball 
vybudování areálu na stále populárnější 

paintball 
střednědobý 

36 Nová ZŠ a MŠ výstavba nové ZŠ a MŠ, včetně kuchyně střednědobý 

38 
Renovace kolny na kulturní 

akce 

renovace kolny bývalého pivovaru pro 

potřeby konání kulturních akcí v obci 
střednědobý 

39 Renovace letního divadla 

renovace letního divadla a zdi na hranici 

pozemku pro kulturní akce, možnost 

dalšího setkávání 

střednědobý 

40 Turistický penzion 
vybudování penzionu pro turisty cca 50 

míst 
střednědobý 

42 
Zateplení části bytového 

domu č.p. 167 
zateplení nemovitosti střednědobý 

43 
Obnova soustavy dvou 

rybníků Liščí 

renovace hrází a výstavba sdružených 

objektů 
střednědobý 

44 Modernizace bytových domů 
zhotovení ústředního vytápění, 

dovýměna oken, úprava chodeb, sklepů  
střednědobý 

48 
Rekonstrukce restaurace a 

sálu včetně vybavení u hřiště 

Rekonstrukce včetně sociálního zařízení, 

rekonstrukce pokojů, obnova sport. 

vybavení na sále včetně obnovy parket, 

zhotovení inženýrských sítí 

střednědobý 

4 
Vybudování víceúčelového 

dětského hřiště v Lipové 

Vybudování víceúčelového dětského 

hřiště v Lipové v areálu Dětského 

domova pro všechny děti v obci. Součástí 

areálu je ZŠ a MŠ Lipová. 

dokončeno 
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Detailní informace k jednotlivým projektům viz příloha Konkrétní projekty. 

 

2.2 Technická infrastruktura 

V roce 2014 dojde k vybudování veřejného osvětlení v části obce. V roce 2015 bude dokončen projekt 

budování kanalizace v severovýchodní části obce. V nadcházejících letech bude prováděna řádná 

údržba technické infrastruktury. Dále budou realizovány projekty související s rozvojem obce a jejím 

zvelebováním. 

Plánované investiční akce v oblasti technické infrastruktury: 

Číslo Název projektu Popis Časový horizont 

1 
Rekonstrukce komunikací v 

Lipové 

Rozvoj dopravní infrastruktuy - 

rekonstrukce místních komunikací 
dokončeno 

3 

Oprava mostů,mostků a 

lávek poškozených živelní 

pohromou, Lipová u 

Šluknova 

Oprava mostů,mostků a lávek 

poškozených živelní pohromou, Lipová u 

Šlknova 

dokončeno 

5 
Lipová - kanalizace, etapa II, 

intravilán 

Vybudování kanalizace v obci, jedná se 

přibližně o polovinu obce 
dokončeno 

10 
Varovný protipovodňový 

systém pro obec lipová 

Navržený varovný protipovodňový systém 

řeší mimo monitorovacích prvků i pořízení 

místního informačního ( vyrozumívacího) 

systému. 

krátkodobý 

16 
Lipová - kanalizace, etapa II - 

intravilán, 2. část 

vybudování zhruba 4,3km kanalizace a 

napojení zhruba 700EO ( Biopark cca 360 

EO) 

v realizaci 

23 
Veřejné osvětlení v obci 

Lipová 

vybudování VO v obci Lipová od Obecního 

úřadu směrem na Liščí. Jedná se zhruba o 

polovinu obce 

v realizaci 

28 Obnova chodníků obnova a vybudování nových chodníků střednědobý 

 

Detailní informace k jednotlivým projektům viz příloha Konkrétní projekty. 
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2.3 Životní prostředí 

V oblasti životního prostředí je vedle dokončení projektů zaměřených na revitalizaci zeleně velkou 

prioritou projekt pasivní ochrany před povodněmi - vybudování suchého poldru. Nadále bude obec 

Lipová usilovat o revitalizaci zeleně na svém území a průběžně bude zajišťovat péči o veřejnou zeleň 

(pěstební zásahy, odstraňování nebezpečných dřevin, výsadba nových dřevin, estetika). Zároveň se 

obec snaží o spolupráci a podporu při realizaci projektu revitalizace zámeckého parku, i když park ani 

zámek nejsou vlastnictvím obce. Pro obyvatele Lipové je důležité, aby významná dominanta včetně 

rozlehlého parku mohla sloužit veřejnosti. 

Číslo Název projektu Popis Časový horizont 

2 
Rekonstrukce Zámeckého 

rybníka Lipová u Šluknova 

Zlepšení stavu přírody a krajiny -(ERDF). 

Optimalizace vodního režimu krajiny 
dokončeno 

6 

Oprava vodní záchytné  

nádrže nad obcí Lipová u 

Šluknova 

Oprava vodní záchytné  nádrže nad obcí 

Lipová u Šluknova po povodni - rozloha 3,5ha 
dokončeno 

7 
Oprava vodní nádrže po 

povodni v 08/2010, Lipová 

Oprava vodní nádrže po povodni v08/2010 - 

rozloha 3250m2 
dokončeno 

8 

Oprava soustavy dvou 

vodních nádrží po povodni v 

08/2010, Lipová 

Oprava vodních  nádrží po povodni v08/2010 

- rozloha 2550m2 
dokončeno 

9 

Oprava vodní nádrže u 

koupaliště po povodni v 

08/2010, Lipová 

Oprava vodní nádrže po povodni v08/2010 - 

rozloha 3550m2 
dokončeno 

14 
Revitalizace plochy 

zbořeniště pivovaru 
úprava plochy bývalého pivovaru v realizaci 

15 
Realizace LBC 27 - ÚSES 

Biocentrum 
úprava plochy bývalého pivovarského rybníka v realizaci 

17 
Revitalizace zeleně v obci 

Lipová - intravilán 
úprava ploch v obci dle PD v realizaci 

18 
Revitalizace zeleně v obci 

Lipová - ÚSES 
úprava ploch v obci dle PD v realizaci 

19 
Revitalizace zeleně v obci 

Lipová - extravilán 
úprava ploch v obci dle PD v realizaci 

41 Poldr Mlýnský rybník 
vybudování suchého poldru na Liščím potoce 

asi 350m nad intravilánem obce 
střednědobý 
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Detailní informace k jednotlivým projektům viz příloha Konkrétní projekty. 

 

2.4 Památková ochrana 

V oblasti památkové ochrany se obec snaží prosazovat nové projekty rekonstrukce a revitalizace 

památkových objektů, i v případě objektů, které nejsou majetkem obce. Prioritou je především 

rekonstrukce a zachování kostela a zámku. 

V případě možnosti čerpání dotací na obnovu památek a zajištění dostatečných prostředků na 

spolufinancování budou postupně revitalizovány další objekty. 

Číslo Název projektu Popis Časový horizont 

20 
Stavební úpravy stávajícího 

kostela Sv. Šimona a Judy 

Stavební úpravy stávajícího kostela Sv. 

Šimona a Judy 
v realizaci 

45 

Stavební úpravy č.p. 424 pro 

změnu užívání (včetně 

prováděcí projektové 

dokumentace) na Informační 

a poradenské centrum v 

krajině podstávkových domů 

vybudování místa pro setkávání osob z 

příhraničí v rámci přeshraniční 

spolupráce 

dokončeno 

46 
Rekonstrukce a revitalizace 

zámku v Lipové u Šluknova 

záchrana, rekonstrukce a revitalizace 

zámeckého areálu, prioritně vlastní 

budovy zámku 

střednědobý 

47 

Rekonstrukce a revitalizace 

zámeckého parku v Lipové u 

Šluknova 

revitalizace rozsáhlého území v 

intravilánu obce 
v realizaci 

 

Projekty č. 46 a 47 bude na své náklady s dotací realizovat Spolek Via Tempora Nova, projekt č. 45 

zajistila Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. 

Detailní informace k jednotlivým projektům viz příloha Konkrétní projekty. 

2.5 Územní rozvoj 

Cíly obce Lipová v oblasti územního rozvoje jsou udržování a obnova stávajících hodnot na území obce 

a vytváření nových.  

Územní rozvoj obce musí probíhat v souladu se schváleným územním plánem. V případě plánované 

změny organizace využití území je nutno projednat a realizovat změnu územního plánu obce. 

Plánované akce v oblasti územního plánování: 

Číslo Název projektu Popis Časový horizont 
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--- 
Aktualizace a změna 
územního plánu 

Nový územní plán zohlední plánované 
změny v území obce 

dle potřeby 

25 
Revitalizace centra obce 

Lipová 

vybudování centra obce s parkovacími 

plochami, zelení a chodníků 
střednědobý 

34 Pivovar Hanspach obnova tradice vaření piva střednědobý 

35 Obecní ovocný sad 
výsadba ovocných původních dřevin odrůd 

jabloň, švestka, včetně oplocení 
střednědobý 

37 Nový Domov důchodců 

výstavba nového Domova důchodců, se 

zvláštním režimem, denní a týdení 

stacionář s možností návaznosti na novou 

MŠ a ZŠ 

střednědobý 

 
Při tvorbě nového územního plánu budou zohledněny potřeby obyvatel obce, podnikatelský subjektů 

i podněty vyplývající z platné legislativy (limity území). 

Do této kapitoly byly zařazeny projekty, které svou podstatou významně zasáhnou do využití části 

území obce a budou mít zásadní dopad na územní rozvoj v širších souvislostech. 

Detailní informace k jednotlivým projektům viz příloha Konkrétní projekty. 

 

2.5 Hospodářské aktivity obce 

Plánované akce s významným dopadem na hospodářství obce. 

Číslo Název projektu Popis Časový horizont 

34 Pivovar Hanspach obnova tradice vaření piva střednědobý 

37 Nový Domov důchodců 

výstavba nového Domova důchodců, se 

zvláštním režimem, denní a týdení 

stacionář s možností návaznosti na 

novou MŠ a ZŠ 

střednědobý 

40 Turistický penzion 
vybudování penzionu pro turisty cca 50 

míst 
střednědobý 

 

Největšími zaměstnavateli v obci jsou firma ConmetRon (20 zaměstnanců), domov důchodců (40 

zaměstnanců), dětský domov (35 zaměstnanců) a obec Lipová (20 zaměstnanců). Obec Lipová se snaží 

podporovat vznik dalších pracovních míst. 

V obci působí velké množství živnostníků, kteří se zabývají širokou škálou řemesel. 

Za problém je považován malý počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, kteří by v obci působili. Do 

budoucna se předpokládá, že pokud se zvýší počet obyvatel v obci, zvýší se počet pracovních 
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příležitostí, zvýší se atraktivita obce pro stálý život a obec bude mít bohatý program rozvoje, bude se 

zvyšovat i počet profesionálů s vyšší kvalifikací.  

Do kapitoly byly zařazeny i projekty, které po realizaci významně ovlivní hospodářskou bilanci obce,  

mimo jiné povedou ke vzniku dalších pracovních míst. 

Detailní informace k jednotlivým projektům viz příloha Konkrétní projekty. 

 

2.6 Stanovení priority jednotlivých projektů 

Za projekt s nejvyšší prioritou je považován projekt č. 41 Poldr Mlýnský rybník, který zajistí pasivní 

ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel obce Lipová. Realizace tohoto projektu je pro obec 

nejnaléhavější a bude se proto usilovně snažit zajistit finance právě pro tento projekt. Dále se za 

prioritu považuje dokončení již zahájených projektů. 

Co se týče dalších projektů, priorita je řazena vzestupně podle jejich číslování, ale realizovány budou 

v souladu s úspěchem obce při podávání žádostí o dotace na jednotlivé záměry. 

 

2.7 Finanční rámec plánovaných projektů 

Krátkodobý finanční rámec projektů plánovaných v SRD obce Lipová 

Číslo 
projektu 

Název projektu 
Celkové náklady 

projektu 
Dotace 

Vlastní zdroje 
obce 

10 
Varovný protipovodňový systém pro 

obec lipová 
1 400 000 Kč 1 260 000 Kč 140 000 Kč 

13 

Geologické podobnosti 

Šluknovského výběžku a 

Hornolužické pahorkatiny 

218 000 Kč 185 300 Kč 32 700 Kč 

Celkem  1 618 000 Kč 1 445 300 Kč 172 700 Kč 

 

Střednědobý finanční rámec projektů plánovaných v SRD obce Lipová 

Číslo 
projektu 

Název projektu 
Celkové náklady 

projektu 
Dotace 

Vlastní zdroje 
obce 

21 Naučná stezka přes pět rozhleden 12 000 000 Kč 10 800 000 Kč 1 200 000 Kč 

22 Rozhledna na Ječném vrchu 9 000 000 Kč 8 100 000 Kč 900 000 Kč 

24 
Naučná stezka okolo Zámeckého 

rybníka 
200 000 Kč 180 000 Kč 20 000 Kč 

25 Revitalizace centra obce Lipová 20 000 000 Kč 18 000 000 Kč 2 000 000 Kč 
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26 Revitalizace hřbitova 10 000 000 Kč 9 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

27 Vybudování víceúčelového hřiště 3 000 000 Kč 2 700 000 Kč 300 000 Kč 

28 Obnova chodníků 2 000 000 Kč 1 800 000 Kč 200 000 Kč 

29 Kabiny a zázemí pro sportovce 5 000 000 Kč 4 500 000 Kč 500 000 Kč 

30 Skatepark 2 000 000 Kč 1 800 000 Kč 200 000 Kč 

31 Koupaliště 3 000 000 Kč 2 700 000 Kč 300 000 Kč 

32 Senior park 700 000 Kč 630 000 Kč 70 000 Kč 

33 Hřiště na paintball 1 000 000 Kč 900 000 Kč 100 000 Kč 

34 Pivovar Hanspach 25 000 000 Kč 23 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

35 Obecní ovocný sad 7 000 000 Kč 6 300 000 Kč 700 000 Kč 

36 Nová ZŠ a MŠ 30 000 000 Kč 27 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

37 Nový Domov důchodců 80 000 000 Kč 72 000 000 Kč 8 000 000 Kč 

38 Renovace kolny na kulturní akce 3 000 000 Kč 2 700 000 Kč 300 000 Kč 

39 Renovace letního divadla 1 000 000 Kč 900 000 Kč 100 000 Kč 

40 Turistický penzion 15 000 000 Kč 13 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

41 Poldr Mlýnský rybník 12 000 000 Kč 10 800 000 Kč 1 200 000 Kč 

42 
Zateplení části bytového domu č.p. 

167 
3 000 000 Kč 2 700 000 Kč 300 000 Kč 

43 Obnova soustavy dvou rybníků Liščí 5 000 000 Kč 4 500 000 Kč 500 000 Kč 

44 Modernizace bytových domů 10 000 000 Kč 9 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

46 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v 

Lipové u Šluknova 
40 000 000 Kč 33 300 389 Kč 6 699 611 Kč 

48 
Rekonstrukce restaurace a sálu 

včetně vybavení u hřiště 
35 000 000 Kč 31 500 000 Kč 3 500 000 Kč 

Celkem 
  

333 900 000 Kč 298 810 389 Kč 35 089 611 Kč 

 

Realizace většiny projektů je podmíněna přidělením dotace a zajištěním spolufinancování dotovaných 

projektů. Projekty budou realizovány postupně podle finančních možností obce Lipová. 
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Co se týče financování projektů plánovaných v krátkodobém horizontu, v případě přidělení dotací 

budou využity následující zdroje spolufinancování ze strany obce: 

Předpokládané finanční zajištění projektů plánovaných v krátkodobém časovém 
horizontu v obci Lipová 

Přebytky z hospodaření minulých let  1.027.117,- 

Dotace 1.445.300,- 

Celkové vlastní zdroje na financování projektů 172.700,- 

Projekty, které v současnosti probíhají, jsou finančně zajištěny díky přiděleným dotacím (až 100% 

v případě projektu Realizace LBC 27 - ÚSES Biocentrum) a jejich spolufinancování je obsažené 

v rozpočtovém výhledu obce.  

Co se týče realizace střednědobých projektů, rozhodující bude schopnost obce zajistit finanční zdroje 

na předfinancování a spolufinancování akcí. Jednotlivé projekty budou realizovány podle dostupnosti 

dotačních titulů, možností obce a stanovené priority projektů. 

 

2.8 Zásobník projektů 

Do zásobníku projektů je možné zařadit jakýkoliv projekt, který navrhnou zastupitelé, občané obce 

nebo podnikatelské subjekty. Tyto projekty nemají finanční ani časový rámec a neprošly projednáním 

s účastí občanů, zastupitelstva, případně podnikatelských subjektů. 

 Obnova mlýna pod kostelem 
 Obnova mlýna s náhonem na spodním katastru obce 
 Zorganizovat workshop na kterém by se tradičními řemesly postavil podstávkový dům 
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Seznam příloh 

1. Konkrétní projekty - seznam projektů dokončených, realizovaných a plánovaných 

2. Zákres projektů do katastrální mapy 

3. Fotodokumentace 

 

 

Strategický rozvojový dokument byl schválen zastupitelstvem obce Lipová dne 24.3.2014 

 

 

 

 

         ......................................... 

         Pavel Svoboda, starosta 

         obec Lipová 
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Konkrétní projekty  

Projekty jsou rozděleny do skupin podle časového horizontu a stavu jejich přípravy a realizace.  

Číslo projektu: 1. Časový horizont: 02/2005 - 09/2006 

Název projektu: Rekonstrukce komunikací v Lipové 
Místo realizace: Obec Lipová 

Popis: 
Rozvoj dopravní infrastruktury - rekonstrukce místních 
komunikací 

Cíl projektu: 
Rekonstrukce místních komunikací, zlepšení 
infrastruktury a dostupnosti 

Cílová skupina: všichni občané, chalupáři, turisti 

Předpokládané náklady 
realizace: 

5mil. Kč 

Podmínky realizace: rekonstrukce 10 000m2 komunikací 

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

MMR - GS CBC 2003 75% 3 319 065,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 10/2003  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 06/2005  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

05/2004  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 09/2003  

Podání žádosti o dotaci 06/2004  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

9/2005  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

07/2006  

Kolaudace stavby 08/2006  

Zahájení provozu 08/2006  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

08/2006  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

08/2006  

Zajištění publicity projektu 07/2006  

Související dokumenty:   
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Číslo projektu: 2. Časový horizont: 06/2008-12/2010 

Název projektu: 
Rekonstrukce Zámeckého rybníka Lipová u 
Šluknova 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Zlepšení stavu přírody a krajiny -(ERDF). Optimalizace 
vodního režimu krajiny 

Cíl projektu: 
Odbahnění rybníku 55tis. M3 sedimentu, vybudování 
sdruženého objektu 

Cílová skupina: občané, návštěvníci zániku a ostatní turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

17,7mil.Kč 

Podmínky realizace: odbahnění 55 tis. m3, vodní plocha při max 12ha 

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPZP-zlepšování stavu přírody 90% 15 541 300,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání  byla vypracována rovnou PD 

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

 byla schválená rovnou žádost 

Vypracování studie  byla vypracována rovnou PD 

Vypracování PD 07/2006  

Územní řízení  rovnou vodoprávní řízení 

Stavební/vodoprávní řízení 11/2006  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

12/2007  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 09/2007  

Podání žádosti o dotaci 01/2008  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

11/2008  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

11/2009  

Kolaudace stavby 12/2010  

Zahájení provozu 1/2011  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

3/2010  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

10/2010  

Zajištění publicity projektu 12/2010  

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 3. Časový horizont: 04/2010 - 05/2011 

Název projektu: 

Oprava mostů, mostků a lávek 
poškozených živelní pohromou, Lipová u 
Šluknova 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Oprava mostů, mostků a lávek poškozených živelní 
pohromou, Lipová u Šluknova 

Cíl projektu: Obnova poničených mostů, mostků a lávek 

Cílová skupina: pro všechny občany, turisty 

Předpokládané náklady 
realizace: 

18 179 080,80,- Kč 

Podmínky realizace: obnova 32 mostů 

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

MMR-obnova obecního majetku 80% 14 540 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 12/2010  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení   

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

03/2010  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 11/2009  

Podání žádosti o dotaci 04/2010  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

04/2010  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

05/2011  

Kolaudace stavby   

Zahájení provozu 06/2011  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

12/2010  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

05/2011  

Zajištění publicity projektu 05/2011  

Související dokumenty:    

 

 

 

 



28 
 

Číslo projektu: 4. Časový horizont: 01/2011 - 12/2011 

Název projektu: Vybudování víceúčelového dětského hřiště 
v Lipové 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Vybudování víceúčelového dětského hřiště v Lipové v 
areálu Dětského domova pro všechny děti v obci. 
Součástí areálu je ZŠ a MŠ Lipová. 

Cíl projektu: Vybudování herních prvků pro děti 

Cílová skupina: děti 

Předpokládané náklady 
realizace: 

844 095,-Kč 

Podmínky realizace: vybudování hřiště dle návrhu 

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

SZIF-Realizace místní rozvojové 
strategie 

90% 750 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 11/2010  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 01/2011  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

12/2010  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 10/2011  

Podání žádosti o dotaci 01/2011  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

06/2011  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

08/2011  

Kolaudace stavby 11/2011  

Zahájení provozu 11/2011  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

_______  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

09/2011  

Zajištění publicity projektu 09/2011  

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 5. Časový horizont: 11/2007-12/2010 

Název projektu: Lipová - kanalizace, etapa II, intravilán 
Místo realizace: Lipová   

Popis: 
Vybudování kanalizace v obci, jedná se přibližně o 
polovinu obce 

Cíl projektu: Odkanalizování obce - odvedení splaškových vod 

Cílová skupina: rodinné domy, chalupy, provozovny 

Předpokládané náklady 
realizace: 

40 mil. Kč 

Podmínky realizace: vybudování celkové délky stok 4350m, napoj. objektů 

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

SZIF - PRV-obnova,rozvoj vesnic 90% 35 975 340,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 12/2005  

Územní řízení 08/2005  

Stavební/vodoprávní řízení 06/2006  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

12/2007  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 03/2004  

Podání žádosti o dotaci 01/2008  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

01/2009  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

07/2009  

Kolaudace stavby 12/20010  

Zahájení provozu 01/2011  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

12/2009  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

05/2010  

Zajištění publicity projektu   

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 6. Časový horizont: 01/2010 - 06/2011 

Název projektu: 
Oprava vodní záchytné nádrže nad obcí 
Lipová u Šluknova 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Oprava vodní záchytné nádrže nad obcí Lipová u 
Šluknova po povodni - rozloha 3,5ha 

Cíl projektu: 
rekonstrukce hráze, zhotovení sdruženého objektu - 
vytvoření retence nádrže 

Cílová skupina: ochrana majetku občanů 

Předpokládané náklady 
realizace: 

6,3mil. Kč 

Podmínky realizace: Plocha nádrže 35 294 m2 vodní plochy 

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

MMR-obnova obecního majetku 100% 6 305 971,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 01/2010  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 09/2010  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

03/2010  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 08/2009  

Podání žádosti o dotaci 04/2010  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

04/2010  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

  

Kolaudace stavby 06/2011  

Zahájení provozu 07/2011  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

09/2010  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

12/2010  

Zajištění publicity projektu 12/2010  

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 7. Časový horizont: 08/2010 - 12/2011 

Název projektu: 
Oprava vodní nádrže po povodni v 
08/2010, Lipová 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Oprava vodní nádrže po povodni v08/2010 - rozloha 
3250m2 

Cíl projektu: 
rekonstrukce hráze, zhotovení sdruženého objektu - 
vytvoření retence nádrže 

Cílová skupina: ochrana majetku občanů 

Předpokládané náklady 
realizace: 

3,3mil. Kč 

Podmínky realizace:   

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

MMR-obnova obecního majetku 90% 2 970 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 01/2010  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 08/2010  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

08/2010  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 09/2010  

Podání žádosti o dotaci 11/2010  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

12/2010  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

09/2011  

Kolaudace stavby 03/2012  

Zahájení provozu 04/2012  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

09/2011  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

12/2011  

Zajištění publicity projektu 12/2011  

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 8. Časový horizont: 08/2010 - 12/2011 

Název projektu: 
Oprava soustavy dvou vodních nádrží po 
povodni v 08/2010, Lipová 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Oprava vodních nádrží po povodni v08/2010 - rozloha 
2550m2 

Cíl projektu: 
rekonstrukce hráze, zhotovení sdruženého objektu - 
vytvoření retence nádrže, u druhé nádrže pouze 
zpevnění a přelivná hrana 

Cílová skupina: ochrana majetku občanů 

Předpokládané náklady 
realizace: 

3,7mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

MMR-obnova obecního majetku 90% 3 330 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 01/2010  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 08/2010  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

08/2010  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 09/2010  

Podání žádosti o dotaci 11/2010  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

12/2010  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

09/2011  

Kolaudace stavby 03/2012  

Zahájení provozu 04/2012  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

09/2011  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

12/2011  

Zajištění publicity projektu 12/2011  

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 9. Časový horizont: 08/2010 - 12/2011 

Název projektu: 
Oprava vodní nádrže u koupaliště po 
povodni v 08/2010, Lipová 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Oprava vodní nádrže po povodni v08/2010 - rozloha 
3550m2 

Cíl projektu: 
rekonstrukce hráze, zhotovení sdruženého objektu - 
vytvoření retence nádrže 

Cílová skupina: ochrana majetku občanů 

Předpokládané náklady 
realizace: 

3,8mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

MMR-obnova obecního majetku 90% 3 420 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 01/2010  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 08/2010  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

08/2010  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 09/2010  

Podání žádosti o dotaci 11/2010  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

12/2010  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

09/2011  

Kolaudace stavby 03/2012  

Zahájení provozu 04/2012  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

09/2011  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

12/2011  

Zajištění publicity projektu 12/2011  

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 10. Časový horizont: 04/2012 -  

Název projektu: 

Varovný protipovodňový systém pro obec 
lipová 

Místo realizace: Lipová 

Popis: Navržený varovný protipovodňový systém řeší mimo 
monitorovacích prvků i pořízení místního informačního 
( vyrozumívacího) systému. 

Cíl projektu: Včasná informovanost občanů o možných nebezpečích  

Cílová skupina: ochrana majetku občanů 

Předpokládané náklady 
realizace: 1,4mil. Kč 

Podmínky realizace:    

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP - snižování rizika povodní 90% 1 260 000,-Kč   

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:   

Průzkumy, jednání     

Schválení záměru 
zastupitelstvem     

Vypracování studie     

Vypracování PD 04/2011   

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení 06/2011   

Schválení podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu 
zastupitelstvem 05/2011   

Příprava žádosti o dotaci a příloh 04/2012   

Podání žádosti o dotaci 05/2012   

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 08/2011   

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    

 

 

 

 



35 
 

Číslo projektu: 11. Časový horizont: 02/2012 - 11/2012 

Název projektu: Vybavení informačního centra Lipová 
Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Vybavení IC (stojany na propagační materiály, Roll-upy, 
venkovní informační tabule, PC stůl, police, dekorace, 
kancelářské potřeby 

Cíl projektu: vybavení IC   

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

285 tis. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

POV - Ústecký kraj 100% 285 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD   

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení   

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

02/2012  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 01/2012  

Podání žádosti o dotaci 03/2012  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

11/2012  

Kolaudace stavby   

Zahájení provozu 09/2013  

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

11/2012  

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 12. Časový horizont: 01/2012 - 06/2012 

Název projektu: 
Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině 
podstávkových domů 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
Tato akce má přeshraniční význam, jak návštěvnický, 
tak účastníků na vystoupeních a předvádění 
regionálních výrobků a ekologické výchovy 

Cíl projektu: Osvěta a vzdělanost všech zúčastněných 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

349 tis. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Ziel3/Cíl3 - Euroregion Labe-
fond malých projektů 

85% 297 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD   

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení   

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

01/2012  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 01/2012  

Podání žádosti o dotaci 02/2012  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

05/2012  

Kolaudace stavby   

Zahájení provozu   

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

06/2012  

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 13. Časový horizont: 
02/2013 - 
04/2014 

Název projektu: 

Geologické podobnosti Šluknovského 
výběžku a Hornolužické pahorkatiny 

Místo realizace: Lipová 

Popis: Pro širokou veřejnost bude trvale prezentována 
geologická výstava a dvě putovní výstavy (po školách 
na české a německé straně) 

Cíl projektu: Podpora příhraničního setkávání formou alternativních 
vzdělávacích nabídek, atraktivními cíly výletů a 
nabídkou pro regionální akce. 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 218 tis. Kč 

Podmínky realizace:    

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Ziel3/Cíl3 - Euroregion Labe-fond 
malých projektů 

85% 185 300,-Kč 

  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:   

Průzkumy, jednání     

Schválení záměru 
zastupitelstvem     

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu 
zastupitelstvem 02/2013   

Příprava žádosti o dotaci a příloh 01/2013   

Podání žádosti o dotaci 02/2013   

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 01/2014   

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 04/2014   

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu 05/2014   

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 04/2014   

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    

 

 



38 
 

Číslo projektu: 14. Časový horizont: 11/2012 - 

Název projektu: Revitalizace plochy zbořeniště pivovaru 
Místo realizace: Lipová 

Popis: úprava plochy bývalého pivovaru 

Cíl projektu: dorovnání terénu, zasetí trávy a výsadba 6ks dřevin 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

426 tis. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP-zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

75% 320 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD   

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 08/2012  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

08/2012  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 07/2012  

Podání žádosti o dotaci 11/2012  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

02/2014  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 15. Časový horizont: 11/2012 - 

Název projektu: Realizace LBC 27 - ÚSES Biocentrum 
Místo realizace: Lipová 

Popis: úprava plochy bývalého pivovarského rybníka 

Cíl projektu: 
dorovnání terénu, zasetí trávy a výsadba dřevin, 
vybudování mokřadů a tůně 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

10,2 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP-zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

100% 10 207 858,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 04/2011  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 08/2011  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

04/2011  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 07/2011  

Podání žádosti o dotaci 09/2011  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

02/2014  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

  

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 16. Časový horizont: 08/2012 - 

Název projektu: 
Lipová - kanalizace, etapa II - intravilán, 2. 
část 

Místo realizace: Lipová 

Popis: 
vybudování zhruba 4,3km kanalizace a napojení zhruba 
700EO ( Biopark cca 360 EO) 

Cíl projektu: odkanalizování druhé části obce 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

46,7 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP-zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury 

70% 32 000 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 05/2006  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 02/2011  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

04/2012  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 07/2012  

Podání žádosti o dotaci 08/2012  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 17. Časový horizont: 08/2011 - 

Název projektu: 
Revitalizace zeleně v obci Lipová - 
intravilán 

Místo realizace: Lipová 

Popis: úprava ploch v obci dle PD 

Cíl projektu: Revitalizace zeleně v obci Lipová - intravilán 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

6,9 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP-zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

75% 5 682 000,-Kč 
  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:   

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 03/2011  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 06/2011  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

04/2011  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 05/2011  

Podání žádosti o dotaci 08/2011  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

08/2013  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 18. Časový horizont: 08/2011 - 

Název projektu: Revitalizace zeleně v obci Lipová - ÚSES 
Místo realizace: Lipová 

Popis: úprava ploch v obci dle PD 

Cíl projektu: Revitalizace zeleně v obci Lipová - ÚSES 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

2,8 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP-zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

100% 2 800 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 03/2011  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 06/2011  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

04/2011  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 05/2011  

Podání žádosti o dotaci 08/2011  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

08/2013  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 19. Časový horizont: 08/2011 - 

Název projektu: 
Revitalizace zeleně v obci Lipová - 
extravilán 

Místo realizace: Lipová 

Popis: úprava ploch v obci dle PD 

Cíl projektu: Revitalizace zeleně v obci Lipová - extravilán 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

1,7 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP-zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

90% 1 395 961,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 03/2011  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 06/2011  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

04/2011  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 05/2011  

Podání žádosti o dotaci 08/2011  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

08/2013  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

  

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 20. Časový horizont: 12/2013 - 

Název projektu: 
Stavební úpravy stávajícího kostela Sv. 
Šimona a Judy 

Místo realizace: Lipová 

Popis: Stavební úpravy stávajícího kostela Sv. Šimona a Judy 

Cíl projektu: 
oprava kostela a zapojení kostela do kulturního 
programu a života v obci 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

8,3 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

ROP NUTS II Severozápad - 
Integrovaná podpora místního 
rozvoje 

85% 7 046 822,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD 06/2013  

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 12/2013  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

08/2013  

Příprava žádosti o dotaci a příloh 08/2013  

Podání žádosti o dotaci 12/2013  

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

08/2013  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

  

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 21. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Naučná stezka přes pět rozhleden 
Místo realizace: Šluknovsko a SRN 

Popis: Vybudování naučné stezky v délce 15km propojující 
naučnou stezku podél státní hranice Sohland přes 
nejsevernější část ČR do Česko - Saského Švýcerska u 
Sebnitz. 

Cíl projektu: vybudovat turisticky významnou cestu s napojením na 
občanskou vybavenost v dotčeném území 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 12 mil. Kč 

Podmínky realizace:    

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 10 800 000,-Kč 

  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:   

Průzkumy, jednání     

Schválení záměru 
zastupitelstvem     

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu 
zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 22. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Rozhledna na Ječném vrchu 
Místo realizace: Ječný vrch nad obcí Lipová 

Popis: vybudování rozhledny jako významný turistický cíl 

Cíl projektu: vybudovat turisticky významný cíl 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 9 mil. Kč 

Podmínky realizace:    

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 8 100 000,-Kč 

  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:   

Průzkumy, jednání     

Schválení záměru 
zastupitelstvem     

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu 
zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 23. Časový horizont: 05/2014 - 08/2014 

Název projektu: Veřejné osvětlení v obci Lipová 
Místo realizace: Intravilán obce Lipová 

Popis: 
vybudování VO v obci Lipová od Obecního úřadu 
směrem na Liščí. Jedná se zhruba o polovinu obce 

Cíl projektu: 
vybudování nového VO s LED osvětlením v rámci úspor 
energie 

Cílová skupina: občané  

Předpokládané náklady 
realizace: 

3 mil. Kč 

Podmínky realizace: 
Zatím realizace bez dotace - požadovaná dotace zpětně, 
pokud to bude možné 

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

POV kraj, OPŽP,MMR 90% 2 700 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD   

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení 04/2011  

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

  

Příprava žádosti o dotaci a příloh   

Podání žádosti o dotaci   

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele 

03/2014  

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby) 

05/2014  

Kolaudace stavby   

Zahájení provozu   

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů 

  

Konečná žádost o proplacení 
výdajů 

  

Zajištění publicity projektu   

Související dokumenty:   
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Číslo projektu: 24. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Naučná stezka okolo Zámeckého rybníka 
Místo realizace: Zámecký rybník 

Popis: vybudování naučné stezky s lavičkami 

Cíl projektu: vybudování naučné stezky s lavičkami 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

200 tis. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 180 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem     

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 25. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Revitalizace centra obce Lipová 
Místo realizace: centrum obce 

Popis: 
vybudování centra obce s parkovacími plochami, zelení 
a chodníků 

Cíl projektu: 
vybudování centra obce s parkovacími plochami, zelení 
a chodníků 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

20 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 18 000 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie 09/2012  

Vypracování PD   

Územní řízení   

Stavební/vodoprávní řízení   

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

  

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    

 

 

 

 



50 
 

Číslo projektu: 26. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Revitalizace hřbitova 
Místo realizace: hřbitov 

Popis: 
obnova cest, zavedení elektřiny na hřbitov, přívod vody, 
obnova plotů, revitalizace zeleně 

Cíl projektu: revitalizace hřbitova 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

10 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 9 000 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 27. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Vybudování víceúčelového hřiště 
Místo realizace: sportoviště - u fotbalového hřiště 

Popis: 
vybudování víceúčelového hřiště s oválem a umělým 
povrchem 

Cíl projektu: 
vybudování sportoviště pro volnočasové aktivity s 
minimálními náklady na údržbu 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

 2 - 3mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 2 700 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 28. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Obnova chodníků 
Místo realizace: katastr obce 

Popis: obnova a vybudování nových chodníků 

Cíl projektu: zlepšení bezpečnosti občanů a turistů 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

2 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 1 800 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 29. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Kabiny a zázemí pro sportovce 
Místo realizace: sportoviště 

Popis: 
výstavba kabin, soc. zařízení, technických místností, 
společenské místnosti pro sportovce 

Cíl projektu: zlepšení občanské vybavenosti a zázemí pro sportovce 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

5 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 4 500 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    

 

 

 

 



54 
 

Číslo projektu: 30. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Skatepark 
Místo realizace: sportoviště 

Popis: 
vybudování plochy pro setkávání mladých a možnost se 
realizovat a předvádět 

Cíl projektu: 
zlepšení občanské vybavenosti a místo setkávání pro 
mladé za účelem volnočasových aktivit 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

2 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 1 800 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 31. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Koupaliště 
Místo realizace: rybník s předehřívákem 

Popis: 
vybudování soc. zařízení, technické místnosti, místnosti 
pro prodej suvenýrů a občerstvení, převlékací kabiny, 
skákadlo a skluzavky 

Cíl projektu: zlepšení občanské vybavenosti  

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

2 - 3 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 2 700 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 32. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Senior park 
Místo realizace: areál Domova důchodců 

Popis: 

vybudování venkovních posilovacích zařízení se 
zaměřením na seniory, ale i na tělesně postižené, 
sportoviště můžou využívat všechny věkové skupiny 
obyvatelstva 

Cíl projektu: zlepšení občanské vybavenosti  

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

0,7 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 630 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD   

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 33. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Hřiště na paintball 
Místo realizace: sportoviště 

Popis: vybudování areálu na stále populárnější paintball 

Cíl projektu: jedna z možností jak oslovit turisty 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

1 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 900 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD   

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 34. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Pivovar Hanspach 
Místo realizace: možnost využití brownfieldů 

Popis: obnova tradice vaření piva 

Cíl projektu: jedna z možností jak oslovit turisty a navrátit tradice 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

 25 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 23 500 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 35. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Obecní ovocný sad 
Místo realizace: obecní pozemky určené k zemědělské produkci 

Popis: 
výsadba ovocných původních dřevin odrůd jabloň, 
švestka, včetně oplocení 

Cíl projektu: 
produkce místních ovocných plodů a prodej, možnost 
pálení, moštů, kompotů a marmelád 

Cílová skupina: občané a turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

   7 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 6 300 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: 7 300 000,-Kč  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 36. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Nová ZŠ a MŠ 
Místo realizace: bývalý pivovar 

Popis: výstavba nové ZŠ a MŠ, včetně kuchyně 

Cíl projektu: 
nové vyhovující prostory pro potřeby předškolního a 
školního vzdělávání 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

30 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, 
ministerstvo školství 

90% 27 000 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 37. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Nový Domov důchodců 
Místo realizace: bývalý pivovar 

Popis: 
výstavba nového Domova důchodců, se zvláštním 
režimem, denní a týdenní stacionář s možností 
návaznosti na novou MŠ a ZŠ 

Cíl projektu: potřeby v rámci seniorů 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

80 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, 
ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

90% 72 000 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 38. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Renovace kolny na kulturní akce 
Místo realizace: bývalý pivovar 

Popis: 
renovace kolny bývalého pivovaru pro potřeby konání 
kulturních akcí v obci 

Cíl projektu: renovace kolny pro pořádání kulturních akcí 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

3 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 2 700 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem     

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 39. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Renovace letního divadla 
Místo realizace: za bývalým kinem 

Popis: 
renovace letního divadla a zdi na hranici pozemku pro 
kulturní akce, možnost dalšího setkávání 

Cíl projektu: renovace kolny pro pořádání kulturních akcí 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

1 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, MAS 
Šluknovsko 

90% 900 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    

 

 

 

 



64 
 

Číslo projektu: 40. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Turistický penzion 
Místo realizace: na pozemku bývalého kina 

Popis: vybudování penzionu pro turisty cca 50 míst 

Cíl projektu: 
vybudování ubytování pro turisty, doposud nedostatek 
kvalitního ubytování 

Cílová skupina: občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

15 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, 
ministerstvo školství 

90% 13 500 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 41. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Poldr Mlýnský rybník 
Místo realizace: Liščí potok nad obcí Lipová 

Popis: 
vybudování suchého poldru na Liščím potoce asi 350m 
nad intravilánem obce 

Cíl projektu: 
protipovodňové opatření, retenční kapacita poldru je 
téměř 90 000m3 

Cílová skupina: ochrana zdraví obyvatel a majetku 

Předpokládané náklady 
realizace: 

12 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR  90% 10 800 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie 05/2012  

Vypracování PD   

Územní řízení 11/2012  

Stavební/vodoprávní řízení   

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem 

  

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 42. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Zateplení části bytového domu č.p. 167 
Místo realizace: Bytový dům č.p.167 

Popis: zateplení nemovitosti 

Cíl projektu: zmenšení tepelných ztrát v bytovém domě 

Cílová skupina: nájemníci č.p. 167 

Předpokládané náklady 
realizace: 

3 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

OPŽP - zelená úsporám 90% 2 700 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 43. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Obnova soustavy dvou rybníků Liščí 
Místo realizace: Liščí potok nad obcí Lipová 

Popis: renovace hrází a výstavba sdružených objektů 

Cíl projektu: obnova rybníků především z hlediska krajinářského 

Cílová skupina: turistické místo 

Předpokládané náklady 
realizace: 

5 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR, OPŽP 90% 4 500 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 44. Časový horizont: 2014 -2019 

Název projektu: Modernizace bytových domů 
Místo realizace: Lipová č.p. 167, 374, 419 

Popis: 
zhotovení ústředního vytápění, výměna oken, úprava 
chodeb, sklepů  

Cíl projektu: obnova rybníků především z hlediska krajinářského 

Cílová skupina: turistické místo 

Předpokládané náklady 
realizace: 

10 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme MMR 90% 9 000 000,-Kč  

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie     

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 45. Časový horizont: dokončeno 

Název projektu: 

Stavební úpravy č.p. 424 pro změnu užívání (včetně 

prováděcí projektové dokumentace) na Informační a 

poradenské centrum v krajině podstávkových domů 

Místo realizace: Lipová  

Popis: 
vybudování místa pro setkávání osob z příhraničí v 
rámci přeshraniční spolupráce 

Cíl projektu: revitalizace historické budovy 

Cílová skupina: občané i turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

17 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Cíl 3 Financování zajistila Společnost pro TUR Šluknovska 

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    

  



70 
 

Číslo projektu: 46. Časový horizont:  střednědobý 

Název projektu: Rekonstrukce a revitalizace zámku v 
Lipové u Šluknova 

Místo realizace: Lipová  

Popis: záchrana, rekonstrukce a revitalizace budovy zámku 

Cíl projektu: rekonstrukce a revitalizace historické budovy 

Cílová skupina: občané i turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

300 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme fondy EHP, ROP 
SZ, MK ČR, Ústecký kraj 

Financování zajistí majitel objektu, Spolek Via Tempora 
Nova 

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 47. Časový horizont:  střednědobý 

Název projektu: Rekonstrukce a revitalizace zámeckého 
parku v Lipové u Šluknova 

Místo realizace: Lipová  

Popis: záchrana, rekonstrukce a revitalizace zámeckého areálu 

Cíl projektu: revitalizace části obce 

Cílová skupina: občané i turisté 

Předpokládané náklady 
realizace: 

30 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme fondy EHP, ROP 
SZ, MK ČR, Ústecký kraj 

Financování zajistí majitel objektu, Spolek Via Tempora 
Nova 

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    
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Číslo projektu: 48. Časový horizont:  střednědobý 

Název projektu: Rekonstrukce restaurace a sálu včetně 
vybavení u hřiště 

Místo realizace: Lipová  

Popis: 

Rekonstrukce restaurace a sálu včetně sociálního 
zařízení, rekonstrukce pokojů, obnova sportovního 
vybavení na sále včetně obnovy parket, zhotovení 
nových rozvodů vodoinstalace, kanalizace, 
elektroinstalace, topení a plynu 

Cíl projektu: Obnova zašlého místa setkávání 

Cílová skupina: občané i turisté, občanská vybavenost 

Předpokládané náklady 
realizace: 

35 mil. Kč 

Podmínky realizace:       

Dotační titul: % dotace: Požad. dotace Poznámka 

Předpokládáme fondy EHP, ROP 
SZ, MK ČR, Ústecký kraj 

Financování zajistí majitel objektu, obec Lipová 

Harmonogram projektu: Termín: Poznámka:  

Průzkumy, jednání   

Schválení záměru 
zastupitelstvem 

  

Vypracování studie   

Vypracování PD     

Územní řízení     

Stavební/vodoprávní řízení     

Schválení podání žádosti o 
dotaci a spolufinancování 
projektu zastupitelstvem     

Příprava žádosti o dotaci a příloh     

Podání žádosti o dotaci     

Příprava a realizace výběrového 
řízení na dodavatele     

Fyzická realizace stavby (předání 
staveniště - předání stavby)     

Kolaudace stavby     

Zahájení provozu     

Průběžná žádost o proplacení 
výdajů     

Konečná žádost o proplacení 
výdajů     

Zajištění publicity projektu     

Související dokumenty:    

 


